
 

 

FAU REFERAT 26.11.2019 
 
Tid: 26. november 2019 kl. 19.00-20.00 
Sted: lærerrommet Kampen skole 
 
Tilstede: Cato Gundersen, 1rød; Merete Helland, 1blå; Tone Lindstad, 1gul; Ine Bekkeheien, 
1grønn; Silje Herget, 1grønn; Kurt Lohne, 2A; Jonas Marstand, 2C; Linda Solberg Brattli, 3A; Maria 
Aano Reme, 3B; Beate Lea Håland, 4A; Astrid Karlstrøm, 5A; Johan Mihle Laugaland, 5A; Runhild 
Landré Melingen, 7A; Hans-Christian Hetland, 7B; Tove Hagland, driftsstyrerep.; Anne Kirsti 
Drivdal Grytten, rektor.  
  
 
Forfall: Hanne Myhre, 1gul; Christine Nymann Storegraven, 1gul; Heidi Hem, 2B; Imme Dirks 
Eskeland, 3C; Jostein Kallevik, 4B; Marianne Bore Haarr, 4C; Phailin Phaensombat, 5C; Therese 
Remen, 6A; Katarina Kalinowski, 6B; Grethe Paulsen, 6C; 
 
Referent: Linda Solberg Brattli 
 
Møteleder: Beate Lea Håland 
 
 

Sak 22/19 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat. 

a) Velkommen til FAU-møtet. 
b) Saker til eventuelt 
c) Godkjenning av innkalling, saksliste og referat. 

Vedtak: Innkalling ble godkjent og følgende saksliste ble vedtatt: 
Sak 16/19: Trivselslederprogrammet 
Sak 18/19: SFO og foreldre 
Sak 19/19: Valg av leder for samarbeidsutvalget 
Sak 23/19: Skolemiljø-gruppen 
Sak 24/19: Driftsstyret 
Sak 25/19: Eventuelt 

Vedtak: Referat og saksliste godkjent. 

Sak 16/19: Trivselslederprogrammet 

Bakgrunn: Kampen skole inngikk avtale med Trivselsleder AS om å tilrettelegge for et 
trivselslederprogram for skolens elever i perioden 05.01.2017- 05.01.2020. FAU har støttet 
programmet gjennom alle de tre årene med ca. 90 000 kroner. FAU har våren 2019 
diskutert programmet og kommet til at FAU ønsker å bidra med videre støtte. Programmet 
gir et verdifullt bidrag til skolemiljø og elevers trivsel. Kampen skole ønsker nå å fornye 
kontrakten med Trivselsleder AS. Skolen ber FAU om støtte til dette. Vi har mulighet til å 
binde oss for ett år av gangen og inngå kontrakt når finansieringen er på plass. 
 
Vedtak: FAU støtter Trivselslederprogrammet i ytterligere 1 år. Det jobbes samtidig med å 
få inn midler til FAU, og det kan se ut til at en tildeling fra Eiganes og Våland bydelsutvalg 
på 30000 kr vil bli gjort. FAU tar gjerne imot tips om aktuelle steder det kan søkes om 
midler.  
 

 



 

 

Sak 18/19: SFO og foreldre 

 

Maria har kontaktet KFU og følger opp saken videre med SFO-leder og rektor. 
Forslag til regler blir gjennomgått på skolemiljømøtet og det er ønskelig å ta en kort 
diskusjonsrunde med FAU. 

Vedtak: Det settes opp et infoskriv for hvordan foreldre bør kommunisere med SFO. SFO 
deltar på foreldremøter.  

 

Sak 19/19: Valg av leder for samarbeidsutvalget 

 

Det skal velges en ny leder for samarbeidsutvalget (tidl. driftsstyret) fra 01.01 2020. 
Reglement om foreldrerepresentant skal være leder eller om den kan være medlem er 
foreløpig uklare.  
Forslag til vedtak: FAU oppretter en valgkomite som har klare kandidater til siste møte før 
jul. 

Vedtak: Reglementet er nå vedtatt og det er en forelder som skal være leder. Det jobbes 
videre med å finne kandidater. Legge ut informasjon om SU på skolens hjemmeside og be 
interesserte kandidater om å ta kontakt. Tove forfatter tekst og sender til Jostein/rektor.  
Valgkomite: Beate Lea Håland, Linda Solberg Brattli, Tove Hagland. 

Sak 23/19 Skolemiljø-gruppen 

- Informasjon fra Rektor: 
o Kap. 9A saker; Elevens rett til et trygt og godt skolemiljø. 

En aktivitetsplan laget hittil i år. 
o Trivselsundersøkelse:  

Undersøkelsen gjennomføres to ganger per år. Målet er å finne ut om 
elevene trives på skolen og om noen blir ertet/plaget. De minste blir 
intervjuet. Tidligere var dette en anonym undersøkelse, men etter anbefaling 
fra Læringsmiljøsenteret på UIS så er den ikke lenger det. Årsaken er at man 
ønsker å følge opp de som melder om mistrivsel og om erting/plaging. 
De samme spørsmålene er blitt brukt siden 2013/14. Undersøkelsen gir 
oversikt på klasse/trinn/skolenivå. Undersøkelsen er ikke standardisert og vi 
kan derfor ikke sammenligne oss med andre skoler i kommunen. I tillegg til 
Trivselsundersøkelsen gjennomføres det også en pliktig undersøkelse for 7. 
trinn, denne kommer Kampen skole godt ut på.  
generelt sett er resultatene mye likt fra år til år. Undersøkelsen viser bedre 
trivsel på våren ift høsten. Det er mindre erting/plaging på de større trinnene.  
 
Trives du på skolen: 

▪ 72 % trives alltid 
▪ 25,6 % trives nesten alltid 
▪ 2,3 % trives noen ganger 
▪ 0,1 % trives nesten aldri 



 

 

 

De som svarer «Noen ganger» og «nesten aldri» får ekstra oppfølging. 
Trivsel blir også tatt opp på utviklingssamtaler. 
 
Er du blitt utestengt/ertet/plaget:  

▪ 71,3 % blir aldri plaget utestengt/ertet/plaget 
▪ 22, 1 % blir nesten aldri utestengt/ertet/plaget 
▪ 6,2 % blir noen ganger utestengt/ertet/plaget 
▪ 0,4 % blir plaget mange ganger 

Trivselsundersøkelsen ble gjennomgått i skolemiljøutvalget forrige uke, 
der både elever, foreldre, representanter fra skole og sfo og 
helsesykepleier deltar. Noen endringer til spørsmål ble vedtatt der. 

 

o Informasjon om temakveld og foreldremøter februar 2020 
Skolemiljøgruppen har besluttet at det blir foredrag fra Barnas Plattform. 
17 februar. Kl 18 (1-4) og kl 19 (5-7 trinn). Det blir foreldremøter og diskusjon 
klassevis i etterkant av foredrag. Kostnad: 8000 kr.  
 
Vedtak: Skolen og sfo deler på kostnad. 
 

 

Sak 24/19 Driftsstyret 

Info fra driftsstyret. 

Saksliste for møtet neste uke er ikke klar, mer info på neste FAU møte. 

Sak 25/19 Eventuelt 

- Utbygging av Misjonshøyskolen. 
Det planlegges stor utbygging av Misjonsmarka med ferdigstillelse innen juni 2022. 
Deler av dagens bebyggelse skal rives og totalt er det snakk om 24000 
kvadratmeter nybygg, der det planlegges bl.a ca 200 boligenheter, omsorg pluss 
eller seniorleiligheter, kontorlokaler, sykehjem. I tillegg skal Høyskolen VID 
Rogaland ha tilholdssted her, med ca 1000 studenter og 100 ansatte.   
Plan 2703 er nå ute til høring og frist for kommentarer og innspill er 5 januar.  
Det er satt opp et informasjonsmøte onsdag 4 desember kl 18-20 i Misjonsmarka 1. 
 
Trafikksituasjonen rundt skolen er allerede vanskelig, og planen som er foreslått vil i 
høyeste grad påvirke dette, både i forbindelse med eventuell bygging og også i 
etterkant når den nye skolen åpner, boligenheter og kontorlokaler tas i bruk. 
 
Vedtak: FAU v/Hans-Christian Hetland stiller på informasjonsmøte. FAU oppfordrer 
andre foreldre og naboer i området som blir påvirket av dette forslaget til å stille på 
informasjonsmøtet. 
 



 

 

- Trafikksikkerhet utenfor Lærdal 
Manglende sperring og skilting fører til en del farlige situasjoner. Oppfordrer 
foreldrene som sykler og går om å bruke alternativ vei over Rudlå. 
   
Vedtak: Beate kontakter kommunen angående manglende skiltning og forfatter 
tekst som legges på skolen sin hjemmeside. 
 

- Trafikkvaktordningen:  
Det er til tider dårlig oppslutning får det gjelder trafikkvakter. I tillegg er det noen 
som dekker andre kryss enn det som er satt opp i planen. 
Vedtak: FAU oppfordrer trinnkontaktene om å minne klassen sin på å stille opp som 
trafikkvakter i de kryssene de har fått tildelt. 
 
 

- Toalettsituasjonen på skolen: flere barn melder om at de ikke går på do på skolen 
pga tilgrisede toalett.  
SFO har tidligere hatt en kampanje mtp toalett-forholdene, er dette noe som må 
startes opp igjen? 
Dette har også vært diskutert i driftsstyret og det virker å være et tilbakevendende 
problem.  
 
Vedtak: Tove tar dette opp i driftsstyremøte neste uke og Maria følger opp i 
skolemiljøgruppen.  
 

- 17 mai: Hans Christin har tatt kontakt med korpset og foreslått at FAU kan ha en 
kiosk også.  
 
Vedtak: Ta kontakt med ny styreleder til neste år for å bli kjent og foreslå samarbeid 
om f.eks 17 mai og eventuelt andre aktiviteter.  
 

 


